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1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa és hivatalos neve 

A) A bajnokságot a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) írja ki, a 

bajnokság lebonyolításában közreműködik az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága. 

B) A 2017-2018. évi dunaújvárosi amatőr rendszerű, férfi felnőtt futsal bajnokság. 

C) A 2017-2018. évi férfi felnőtt futsal bajnokság hivatalos neve: Dunaújvárosi Futsal 

Bajnokság. 

2. A bajnokság célja 

A) A futsal fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása; 

B) A csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása; 

C) A bajnokságban elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek 

megállapítása; 

D) A bajnokságban játszó tehetséges fiatal futsal játékosok felsőbb osztályokban szereplő 

csapatok felé áramlásának elősegítése; 

E) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a futsal népszerűsítése; 

F) A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése. 

3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei 

A) A bajnokságba indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha 

nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.  

B) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 15.000 + 5.000 Ft, 

melyet a nevezés határidejéig a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség számlájára utal át, 

vagy fizet meg. 

C) A nevezési és tagdíj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési 

dokumentációhoz. 

D) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja versenykiírásban foglaltakat 

és az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, mely nyilatkozatot a 

nevezés határidejéig a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség felé benyújt. 

E) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért 

felelősséget vállal. 

F) Bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség felé. 

G) A Dunaújvárosi Futsal Bajnokságba csapatonként 15 fő nevezhető. A nevezett 

játékosok nevét és kódját tartalmazó listát a nevezéshez kell csatolni. 

H)  A 2018-2019. évi Dunaújvárosi Futsal Bajnokságban nem indulhat az a 

sportszervezet, amely a nevezést követően, vagy a bajnokság közben visszalép a 

2017-2018. évi Dunaújvárosi Futsal Bajnokságból, vagy a sportszervezet mulasztása 

miatt mérkőzés marad el. 

4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők 

A) A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által kiadott nevezési lapot (amely tartalmazza a 

15 nevezett játékos adatai) 2017. november 15-ig kell beérkeztetni a Dunaújvárosi 

Labdarúgó Szövetséghez.  

B) Nevezés csak hiánytalanul, minden adattal kitöltött nevezési lappal és a nevezési díj 

befizetésével fogadható el. 
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5. A bajnokság résztvevői és a bajnoki osztály létszáma 

A Dunaújvárosi Futsal Bajnokságba bármely sportszervezet benevezhet, aki elfogadja és 

teljesíti a nevezési feltételeket.  

6. A bajnokság rendszere 

A) A bajnoki év 2017. november 27-án kezdődik és 2018. március 8-én ér véget. 

B) A bajnokság két csoportban, körmérkőzéses formában (alapszakasz, 1x7 mérkőzés), 

majd rájátszással kerül lebonyolításra (1x4 mérkőzés), melyet bajnoki döntő zár.  

C) A csapatokat a Versenybizottság két csoportba (erősorrend alapján) sorolja.  

D) Rájátszásban az alapszakasz 1-4. helyezett csapatok a felsőházban (1x4 mérkőzés) 

az 5-8 helyezett csapatok az alsóházban (1x4 mérkőzés) körmérkőzéses 

rendszerben folytatják a küzdelmet, ahova az alapszakaszból az egymás elleni 

eredményeiket magukkal viszik. 

E)  A rájátszás felsőházának első és második helyezett csapata bajnoki döntőt játszik. 

Bajnoki döntőbe jutásról gólkülönbség nem dönthet, azonos pontszám esetén 

rájátszás mérkőzés kerül megrendezésre. 

7. A bajnokság időrendje 

A) A bajnokság időtartama:  2017.november 27. -  2018. március 8. 

8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése 

A) A bajnokság sorrendjét (helyezés) a bajnokság mérkőzéseinek eredményei döntik el. 

B) A helyezések az összpontszám alapján kialakított rangsor szerint kerülnek 

meghatározásra. 

C) A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét csapat 1-1 

pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. 

D) Az alapszakasz és rájátszás első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett 

sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett sportszervezet. 

E) Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

1. a bajnokságban elért több győzelem; 

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége (Felső házba jutásról 

gólkülönbség nem dönthet. Azonos pontszám esetén az 1. majd a 4. 

pont dönt a felső házba jutásról. Ha így sem lehet dönteni és a 

csapatok az alapszakaszban döntetlent játszottak egymás ellen, 

akkor rájátszás mérkőzés kerül megrendezésre.); 

3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól; 

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 

6. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés; 

7. sorsolás. 

 

9. A bajnokság díjazása 

A) A helyezést elérő sportszervezetek díjazása: 
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1) Az első, második és harmadik helyezettek csapat serleget és oklevelet kapnak, 

továbbá érmeket az alábbiak szerint: 

1. helyezett 15 db aranyozott érem 

2. helyezett 15 db ezüstözött érem 

3. helyezett 15 db bronzérem 

 

B) Egyéni díjazások: 

1) Díjazásban részesül a legtöbb gólt szerző játékos (arany cipő) Az arany cipőt csak 

olyan játékos kaphatja, akinek a csapata a „Felső házba” jutott. 

10. A bajnokság Fair Play versenye 

A bajnokságban történt Fair- Play eseményt a Versenybizottság Fair- Play serleggel 
jutalmazhatja. 

11. A bajnokság költségei 

A) a nevezési díj tartalmazza a szervezés, a terembérlet, a játékvezetés és a díjazás 

költségét is. 

12. Játékjogosultság 

A bajnokságban azon játékosok nevezhetők, akik érvényes játékengedéllyel rendelkeznek a 
2017/2018. évi Markó Lajos Városi Kispályás Bajnokságban. 

13. A labdarúgó felszerelése 

A) A csapatok kötelesek egységes színű, számozott sportfelszerelésben pályára lépni 

(mez, nadrág, sportszár). 

B) A futsal játékosok sportfelszerelésükön viselhetik az egyesület címerét, valamint 

reklámot oly módon, hogy az a számozást ne zavarja.  

C) Minden esetben a pályaválasztó csapat határozza meg, hogy milyen színű 

felszerelésben játszik.  Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a 

két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles 

más színű sportfelszerelésben játszani. 

14. Létesítmény és játéktér 

Az alapszakasz és rájátszás mérkőzései a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola, és 

a Dunaújvárosi Egyetem Sportcsarnokában kerülnek megrendezésre. A döntő helyszíne a 

Dunaújvárosi Sportcsarnok. 

15. Egyéb rendelkezések 

A) A sportszervezet valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan 

magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos 

nyilatkozatokat is, amely a rendező szervezet, a futsal sportág és a szponzorok, 

valamint a média jó hírnevét szolgálja. 

B) Legalább 15 perccel a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja előtt kötelesek a 

csapatok a kitölteni az elektronikus versenyjegyzőkönyvet és az igazolásokat leadni a 

játékvezetőknek. 
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C) A mérkőzéshez szükséges (a FIFA által előírt) szabályos labdáról a pályaválasztó 

csapat köteles gondoskodni.  

D) A kispadon, a cserejátékosokon kívül csak két személy tartózkodhat, akiknek a nevét 

a jegyzőkönyvön szerepeltetni kell.  

E) A bajnoki mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező! 

F) A mérkőzésen csak azok a futsal játékosok szerepelhetnek, akik a jegyzőkönyvben 

szerepelnek. 

G) A bajnokságban a DLSZ által kiadott Futsal Játékszabályzat 2017-2018 előírásai, 

valamint a FIFA FUTSAL játékára vonatkozó szabályok érvényesek. 

H) A mérkőzésekre a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága küldi 

a játékvezetőket. 

I) Amennyiben valamely sportszervezet mulasztásából mérkőzés marad el, a mérkőzés 

rendezési költségeit (7.500,- Ft) sportszervezet köteles megtéríteni.   

J) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő, 

kérdésekben a Markó Lajos Városi Kispályás Bajnokság 2017/2018. évi 

versenykiírása az irányadó. 

16. Záró rendelkezések 

A) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség. 


